
14986!
!

Tropica-Scandi® 2014

Bonsai - Libanesisk Cedertræ 
(Cedrus libani) (udendørs bonsai) !
20 frø !!
Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man 
fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer 
ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. 
Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til 
i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov. !
Værd at vide: 
Dette stedsegrønne, næsten uddøde træ er Libanons national 
træ og det pryder samtidigt landets flag. Det kan blive op til 
900 år gammelt. Unge træer har en smal, opret vækstform og 
udvikler mørkegrønne og indtil 4 cm lange nåle.  !
Iøjenfaldende er den meget flade krone hos ældre træer. 
Cedertræ angribes ikke af insekter og dufter behageligt 
igennem årtier. !
Oprindelse: 
Dets oprindelse ligger i Libanon, men idag findes det også i store 
områder i Tyrkiet. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i 1 til 2 dage i rumvarmt 
vand. Derefter sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller løs sandholdig jord. Spiringen følger 
ret uensartet efter 3 til 12 uger. !
Placering / lys: 
Planten har behov for meget lys, sol og varme. Endvidere har den behov for en god næringsstofrig jord 
og samtidigt skal den være godt drænende for at sikre træet en sund vækst.  !
Gødning og vanding: 
Vand meget fra maj til september, bedst hver 2. til hver 3. dag. I de øvrige måneder er det tilstrækkeligt, 
hvis jord er let fugtig. Tilsvarende skal den tilføres flydnede bonsai-gødning hver 3. uge. !
Beskæring: 
Pluk i vækstfasen kontinuerligt i de nye skud. De tykkere skud og grene skal først beskæres i vinterfasen. 
Derved undgås det, at træet skal mobilisere kræfter i vækstfasen til produktion af harpiks i snitfladerne. !
Jord: 
Vækstmediet kan bestå af 50% havejord og 50% sand blanding. En god færdigblandet bonsaijord kan 
også anvendes. !
Overvintring: 
De unge træer holdes fri for frost. Opbevares lyst.
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